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AGENDA
29 mei
30 en 31 mei
5 juni
10 juni

Schoolreisje groep 1 t/m 8
Hemelvaart: vrij
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Tweede Pinksterdag: vrij

Resultaat eindcito 2019
Gisteren hebben we met onze bovenbouw leerlingen een klein
feestje gevierd! Zoals u weet hebben de leerlingen van groep 8
een aantal weken geleden de eindcito gemaakt, en de uitslag
hiervan is gisteren binnengekomen.
We zijn supertrots om te vertellen dat we een gemiddelde uitslag
hebben behaald van 536.06. Dat is niet alleen 2 punten hoger dan
vorig schooljaar, maar ook ruim boven het landelijk gemiddelde.
Dit is de groei die we in de afgelopen jaren hebben gemaakt;

Schooljaar
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Resultaat Cito
523.8
525.6
534.5
536.1

Een fantastische opsteker voor onze leerlingen, maar ook voor alle
teamleden die hier in de afgelopen jaren een bijdrage aan hebben
geleverd.

Schoolreisje
Woensdag 29 mei gaan we met alle groepen op schoolreisje!
Wanneer u het schoolreisjes nog niet heeft betaald, wilt u dit dan
zo snel mogelijk doen?
Alle kinderen krijgen die dag van de Ouderraad en van school een
frietje. Samen maken we er een gezellige dag van!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Irene Timmer en ik ben 42 jaar. Ik woon in
Tiel en deel mijn huis met twee katten.
In mijn vrije tijd hou ik van lezen,
puzzelen en creatief bezig zijn.
Daarnaast vind ik het leuk om vreemde
talen te leren. In de zomervakantie ga
ik graag op reis.
Ik kijk ernaar uit om bij de Molenwerf
te kunnen beginnen!
Tot na de vakantie!

Brede School Academie (BSA)
Sinds 2013 organiseren wij de Brede School Academie
Tiel (BSA). Talentvolle kinderen uit Tiel uit de groepen 6,
7 en 8 krijgen de kans op een bijzondere vorm van
ondersteuning. We bieden hen de mogelijkheid om elke
donderdagmiddag, na schooltijd, extra onderwijs te
volgen. De BSA richt zich op begrijpend lezen,
woordenschatontwikkeling en het ontwikkelen van
academische vaardigheden. Dankzij deze ondersteuning
worden de kansen op doorstroom naar het HAVO/VWO
vergroot.
Deze voorziening is bestemd voor maar een kleine groep
kinderen. Er zijn 3 BSA-klassen van elk maximaal 15
leerlingen. Er gaan leerlingen van 7 basisscholen uit Tiel
naar de BSA, waaronder kinderen van onze school. Deze
week starten wij met de selectie van nieuwe leerlingen
die in aanmerking komen voor de BSA. U ontvangt een
uitnodiging voor de voorlichtingsavond (maandag avond
27 mei 2018, 19.30 – 21.00 uur) wanneer wij denken dat
uw kind geschikt is voor de BSA.

Start sociale vaardigheidstraining 9-12 jaar
Voorstellen Carly en Irene
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd stellen Carly en
Irene zich hieronder kort aan u voor:
Mijn naam is Carly du Bois en ik ben 29 jaar. Samen met mijn
dochtertje woon ik in Passewaay.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om erop uit te
gaan naar de dierentuin, lekker te fietsen of
gewoon thuis te rommelen.
Ik heb enorm veel zin om na de zomervakantie te
mogen starten bij de Molenwerf.
Tot na de zomer!

Anouk en Leon van Wijkteam Tiel-Noord starten in
september 2019 weer met een training sociale
vaardigheden. Ons aanbod is voor kinderen tussen 9-12
jaar uit heel Tiel (locatie Zinder). Startdatum is 10
september van 15:15 tot 16:45 wekelijks tot 8 keer.
De training is onder andere geschikt voor kinderen die
moeite hebben met contact maken en houden met
leeftijdsgenoten, die moeilijk hun eigen mening durven
te geven en veel bezig zijn met wat een ander van hen
vindt, kinderen die weinig of onhandig voor zichzelf
opkomen, kinderen die vaak piekeren.
Aanmelden kan al wel, dan wordt je per aanmelddatum
op de lijst gezet. Geïnteresseerd? Bel om je aan te
melden naar: 088-0017781
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Jarigen
De volgende leerlingen vieren hun verjaardag:
15 mei
Emir
groep 8
13 jaar
Christiaan
groep 1
5 jaar
23 mei
Kenji
groep 1
5 jaar
24 mei
Quinty
groep 2
6 jaar
Nada
groep 7
12 jaar
28 mei
Mathilda
groep 7
11 jaar
Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!
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